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inmiddels een oplossing gevonden.
Ons team zal in de toekomst er voor 
zorgen dat het kerkje ook mooi blijft. 
Twee keer per jaar zullen we deuren, 
beelden, koper en de vloer etc. 
onder handen nemen. En volgens de 
kerkmeester hebben zich, naar aanleiding 
van een krantenartikel in het Limburgs 
Dagblad, drie sponsoren gemeld zodat er 
een steiger komt voor het kerkje zodat 
ons werk in de toekomst iets gemakkelijk 
wordt.

Bedankt Paul, Matt, Rebekka, Anita en 
Sandra voor jullie fijne samenwerking en 
vriendschap. 
We hebben niet alleen eindeloos veel 
uren gestopt in de schoonmaak van 
inmiddels “ons kerkje” maar wat hebben 
we nog meer bereikt ?

Een goed voorbeeld van Samen werk, 
samen sterk !

Yvonne Robroek

Na 5 maanden van eindeloos roet 
verwijderen van plafond, vloer en alles 
wat er tussen zat zijn wij, vrijwilligers, 
een beetje versleten. Rug, voeten, 
armen en handen zijn moe. 

Het was een klus van eindeloos geduld 
en doorzettingsvermogen. Wij hebben in 
een team van 6 personen hard gewerkt 
aan de schoonmaak van de kleine Sint 
Jans kerk te Hoensbroek, ieder met hun 
eigen inzet en idee over het kerkje.  
Dat was ons gezamenlijk doel. Het was 
een hele klus want alles moest twee 
keer schoongemaakt worden. Maar iedere 
dag werd het kerkje schoner en daarmee 
lichter. En dat was ook onze stimulans. 
Het heeft het ons zweet en tranen 
gekost, nog net geen bloed.

De klus is geklaard. Van de ene kant 
zijn we blij, zodat we kunnen uitrusten, 
van de andere kant jammer. We zullen 
de ochtenden missen die we met elkaar 
hebben door gebracht. Maar om elkaar 
niet te veel te missen hebben we 
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Samen werk, 
samen sterk

Iconen�
Voor de eerste keer gaan de Basisscholen 
de Vlieger en de Regenboog samenwerken 
aan twee nieuwe bijzondere projecten:
“Dansende en Popart Iconen”
Ongeveer 90 kinderen van deze basisscholen 
gaan aan de slag om een kunstig project te 
maken.

Schilderen:
Onder de deskundige leiding van Brigitta 
Santegoeds zullen de kinderen samen met 
de senioren van Maria-Gewanden iconen 
schilderen. Brigitta schilderde de mooie 
Olifant die op het Gebrookerplein staat.

Dansen:

Judith Gerbrands van Schunck in Heerlen 
heeft de leiding om de kinderen de 
danskunsten bij te brengen.
Dit alles zal tot uitvoering worden gebracht 
op woensdag 5 november van 19.00 uur 
tot 20.30 uur in de muziekschool aan de 
Buttingstraat in Hoensbroek.
De tentoonstelling van de geschilderde 
iconen van de kinderen en de senioren zal 
vóór de voorstelling in de muziekschool te 
zien zijn.

De entree voor de voorstelling is gratis.
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Adelante 
(ver)bouwt!

 
In Hoensbroek zijn de eerste resultaten 
van�de�bouw�al�goed�zichtbaar.�Het�
vernieuwde�centrum�voor�audiologie�
en�communicatie�zet�zowel�qua�
uitstraling�als�qua�indeling�en�gebruik�
de�toon.�De�reacties�zijn�positief:�het�
gebouw oogt fris en uitnodigend, het 
is goed bereikbaar, de route in het 
gebouw�is�helder�en�de�verschillende�
onderzoekskamers en kantoren worden 
als aangenaam ervaren. Het bouwteam 
gaat�zich�nu�concentreren�op�het�
hoofdgebouw waar de komende tijd 
op�verschillende�plaatsen�gewerkt�zal�
worden.  

Nieuwe entree 
De nieuwe tijdelijke ingang is in gebruik 
genomen. Vanuit deze ingang wijzen 
verschillende routes de weg naar het 
behandelcentrum, de poliklinieken en het 
beddenhuis. De portiers en de dames van 
het patiëntenservicebureau hebben er 
ook een tijdelijk onderkomen gevonden. 
Het bouwterrein ter plaatse van de oude 
ingang is afgezet. Hier wordt de nieuwe 
(definitieve) hoofdingang gerealiseerd 
en worden de nodige aanpassingen 
gedaan voor de inrichting van het nieuwe 
restaurant. U kunt hier straks heerlijk 
vertoeven met uitzicht op het Adelante-
park. 

Roken 
De buiten rookplek is door de 
werkzaamheden aan de nieuwe hoofdentree 
komen te vervallen. We verwijzen iedereen 
(cliënten, bezoekers en medewerkers) naar 
de rookplek in de gang achter restaurant 
De Oase. Voor de huidige ingang geldt een 
rookverbod. 

Renovatie beddenhuis 
Vanaf donderdag 28 augustus zijn de 
sloopwerkzaamheden op afdeling 2 van 
het beddenhuis weer opgepakt. De hele 
verdieping wordt daarbij als het ware 
leeggeruimd en vervolgens opnieuw 
ingedeeld en ingericht. Op deze nieuwe 
etage zullen in de nabije toekomst de 
cliënten en medewerkers van afdeling 
amputatie en traumatologie worden 

gehuisvest. Op deze afdeling is in de 
afgelopen weken een tweetal proefkamers 
ingericht en getest. De ervaringen 
van de cliënten die in deze één -en 
tweepersoonskamer zorg hebben gekregen 
en het verplegend personeel worden 
meegenomen in het eindplaatje voor de 
inrichting en indeling van de kamers. 

Rustmomenten 
U begrijpt dat als gevolg van de 
(sloop)werkzaamheden enige overlast 
onvermijdelijk aan de orde zal zijn 
(denk aan geluid, trillingen, stof etc.). 
Met de aannemer is afgesproken dat 
overlastveroorzakende werkzaamheden 
plaats zullen vinden tussen 08.30 uur en 
12.00 uur en tussen 14.00 uur en 17.00 
uur. Op deze wijze hopen wij voldoende 
rustmomenten voor onze cliënten te 
realiseren. 

Bouwfasen 
Wat is het bouwteam nu eigenlijk allemaal 
aan het doen, vraagt u zich misschien 
af. Het verbouwen van een afdeling 
bestaat uit zogenaamde ‘lichte’ en ‘zware’ 
sloopwerkzaamheden die deel uit maken 
van een periode van (ruim) 15 weken. 
Na de zware sloopwerkzaamheden, die 
maximaal 1,5 week duren, vinden nog 
wat lichtere sloopwerkzaamheden plaats. 
Hierna starten de voorbereidingen voor de 
sanitaire ruimtes. Nadat deze zijn afgewerkt  
wordt de rest van de verdieping aangepakt. 
Dit betekent dat de wanden, vloeren en 
plafonds onder handen worden genomen 
en de apparatuur en verlichting worden 
geïnstalleerd. Tot slot volgt de inrichting 
van de kamers en kan de verdieping in 
gebruik worden genomen. 

Kijkje�achter�de�schermen 
Bent u geïnteresseerd en wilt u ter plekke 
een kijkje achter de schermen nemen? Dat 
kan. Vorige week zijn in de stofwand op 
afdeling 2 een aantal kijkgaten gerealiseerd 
waardoor dit mogelijk wordt gemaakt. De 
afdeling is gewoon nog bereikbaar via de 
trap en de lift. 

Waarom�niet�van�boven�naar�beneden? 
Wie wel eens verbouwd heeft, vraagt zich 
misschien af waarom de renovatie van het 
beddenhuis op afdeling 2 begint en niet 
‘van boven naar beneden’ uitgevoerd wordt. 
Het antwoord ligt verscholen in de vroegere 
functie van afdeling 2. Hier bevonden 
zich kantoren die als eerste vrijgemaakt 
konden worden voor de renovatie. Doordat 
afdeling 2 straks ook een verpleegafdeling 
wordt, ontstaat zo ruimte voor de 
transitie en verbouwing van de overige 
verpleegafdelingen. 

Sloop woonflat 
Achter het beddenhuis is de sloop van de 

voormalige woonflat gestart. Hier komt 
geen nieuwbouw voor in de plaats; de 
vrijgekomen ruimte wordt ingepast in 
het landschapspark met een eventuele 
uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen 
voor huurders van Adelante. 

Website:�Bam�bouwt�Adelante 
De BAM groep heeft een projectenwebsite 
geopend met meer achtergrondinformatie 
over de werkzaamheden bij Adelante. 
Kijk via de link op www.adelante-
zorggroep.nl of kijk rechtstreeks op www.
bambouwtadelante.nl 

Klachtenmeldpunt�
Mocht u onverhoopt een klacht hebben 
die gerelateerd is aan de bouw verzoeken 
we u deze bij onze klachtenfunctionaris, 
mevr. J. Wolfs te melden. Dit kan via tel. 
045- 5282006 of 06-57592519 (e-mail: 
klachtenregeling@adelante- zorggroep.nl).   

Wist�u�dat...�
...wij voor de tweede verdieping van het 
beddenhuis meer dan 2.000 kruiwagens 
met puin moeten afvoeren.  

nIeuWe�
BoeKuITgAVe 
Begin augustus kwam het derde 
boek uit in de reeks Hoensbroekse 
Monografieën: 

De Kouvender 
van ’t Kruis tot de Emma Het boek 
staat, net als de vorige uitgaven 
over de belangrijkste straten van 
Hoensbroek, weer boordevol met 
nooit eerder getoonde foto’s en 
veel wetenswaardigheden over de 
bedrijvigheid en bewoners van deze 
straat in de voorbije eeuw. Het boek 
is gebonden in een gesatineerde 
kleurenomslag, het bevat 124 pagina’s 
en is samengesteld en geschreven 
door Hein Giesen en Hein Bisschops. 
Het boek is dubbel zo dik als dat over 
de Nieuwstraat, maar we hebben de 
verkoopprijs nog onder de tien euro 
kunnen houden. 

Het kost slechts E 9,95.  
Het boek is in de plaatselijke 
boekhandel te koop. U kunt het boek 
ook bestellen door E 9,95 te storten 
op rek.nr. NL43INGB0003280562 t.n.v. 
Heemkundever. Hoensbroek o.v.v.: Boek 
Kouvender. U krijgt het boek dan gratis 
thuisbezorgd. Het boek is te koop bij de 
schrijvers Hein Giesen en Hein Bisschops 
of bij de plaatselijke boeken- en 
tijdschriftenzaken.



Persbericht

Het Steunpunt voor Mantelzorgers 
organiseert�maandelijks�op�9�locaties�
in Parkstad inloopbijeenkomsten. 
Mantelzorgers en zorgvrijwilligers 
kunnen er onder het genot van een kopje 
koffie hun verhaal vertellen of juist de 
zorgen�even�van�zich�afzetten.�Aan�de�
bijeenkomsten is maandelijks een thema 
gekoppeld. 
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De laatste tijd ziet de politie in de 
regio Parkstad Limburg een stijging van 
rondtrekkende criminelen, ook wel bekend 
als mobiel banditisme. Het betreft 
internationaal rondtrekkende bendes die 
zich schuldig maken aan verschillende 
misdrijven. Denk bijvoorbeeld aan 
zakkenrollen, straatroof, oplichting, 
inbraken, pinpasfraude (skimming) of 
winkeldiefstal.De groepen komen vaak uit 
Oost-Europese landen.

Hoe�gaan�de�criminelen�te�werk?
De criminele groepen maken vaak mensen 
op straat op slinkse wijze geld of sieraden 
afhandig. Ze spreken vaak in groepjes 
mensen aan met een verhaal waarin ze 
om hulp of de weg vragen, of iets te koop 
aanbieden. Op deze wijze proberen ze in 
fysiek contact te komen met slachtoffers. 
Eenmaal in contact slaat de crimineel 

zijn slag (vaak geld of sieraden afhandig 
maken) en verdwijnt dan snel in een 
gereedstaand voertuig.

65+’ers
De rondtrekkende criminele groepen 
hebben het helaas vooral gemunt op 
65+’ers. Uit aangiftes en meldingen blijkt 
dat deze groep vaak slachtoffer is van 
beroving door de bendes. De huidige 65+’er 
is van een generatie die mensen graag de 
helpende hand wil bieden. Zij zullen een 
onbekende vaak netjes te woord staan. Op 
deze wijze is het voor criminelen makkelijk 
om fysiek in contact te komen met zijn 
oudere slachtoffers. 
Bovendien worden ouderen vaak wat 
vermogender ingeschat dan jongeren en 
dragen zij vaker sieraden en hebben meer 
contact geld op zak waardoor criminelen 
hun vaker beroven.

Hoe kunt u voorkomen dat u 
slachtoffer�wordt�van�criminele�
groepen?
•  Draag uw sieraden op straat niet te 

zichtbaar
•  Als iemand u op straat iets wilt verkopen 

of aanspreekt, wees waakzaam en let op 
uw spullen.

•  Als iemand om hulp vraagt, bied dan 
meteen aan de politie te bellen. Weigert 
hij/zij dit, dan is de hulp ook niet echt 
nodig!

•  Als iemand u vastpakt of aanraakt: roep 
meteen om hulp en trek de aandacht van 
omstanders.

Bent�u�slachtoffer�geworden? 
•  Neem goed in u op toe de criminelen 

eruit zagen en in welk voertuig zij 
eventueel gevlucht zijn (merk, type en 
kleur auto en eventueel kenteken)

•  Maak eventueel foto’s van de daders en 
hun voertuig

•  Bel direct de politie op 0900 8844
•  Doe altijd aangifte bij de politie

Het is geenszins de bedoeling de doelgroep 
“ouderen” met dit artikel angst in te 
boezemen, wel om u alert te houden op 
dit soort activiteiten en u wat tips te 
verstrekken om de kans dat u slachtoffer 
wordt, zoveel als mogelijk te beperken.

Rondtrekkende�criminele�bendes

Inloopdag voor 
mantelzorgers 
in de maand 

oktober.

In gesprek met elkaar. Het belang van 
lotgenoten is herkenning en erkenning en 
het uitwisselen van ervaringen. Een gesprek 
kan opluchten en gerust stellen.

In de maand oktober is het thema In 
gesprek met uw gemeente hier wordt 
toelichting gegeven op de verandering in 
de zorg. Let hier vooral op de locatie, deze 
is op een andere plaats en/of datum als u 
van ons gewend bent. 

Nadat het thema besproken is, kunnen 
algemene vragen met betrekking tot  
mantelzorg gesteld worden, desgewenst 
individueel. Zorgt u voor een zieke 
of hulpbehoevende (thuis of in een 
verzorgingshuis) dan bent u van harte 
welkom!
Aanmelden is niet nodig. Deelname, koffie 
en thee zijn gratis.
Kijk voor meer informatie op www.

mantelzorgparkstad.nl
Telefoonnummer: 045-2114000. 
Email: info@mantelzorgparkstad.nl

Het Steunpunt voor Mantelzorgers 
organiseert in samenwerking met 
Ruggesteun en het Toon Hermans Huis 
Parkstad bijeenkomsten op de volgende 
locaties:

Brunssum:
Datum: 27 oktober
Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie:  Brikke Oave, Lindeplein 5a, 

Brunssum
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Het was avond, laat en donker. Donker 
genoeg om sterren te tellen, al is dat niet 
waar ik op dat moment mijn tijd aan 
wilde verspillen. Donker genoeg om de 
verlichte torens van de moskee te zien.
Donker genoeg om van de avondsfeer 
van Istanbul te proeven. Ik liep langs de 
zwerfkatten naar een bankje, dat zich 
samen met meerdere soortgenoten langs 
de weg naar de moskee bevond. Ik had 
oordopjes in en luisterde naar Marco 
Borsato, toch iets andere muziek dan 
dat ik in de omgeving hoorde klinken. 
Ik nam plaats op het bankje en bleef 
hier ongeveer twintig minuten zitten, 
kijkend naar de omgeving. De Turkse sfeer 
proeven. Toen bij terugkomst naar het 
hotel bleek dat ik helemaal niet alleen 
naar buiten toe mocht gaan had ik dan 
ook totaal geen spijt.

Van�de�Turkse�sfeer�proeven.�
Een moskee bezoeken en eens van dichtbij 
beleven hoe culturen in landen kunnen 
verschillen. Er even deel van uitmaken. Een 
moskee bezoeken. Een school bezoeken. 
Dit is wat het MCP zo sterk maakt. Een 
groepje jongeren uit het vierde schooljaar 

het belang laten zien van het multicultureel 
samenleven. Vaak hoor je wel dat scholen 
leerlingen de mogelijkheid bieden een paar 
dagen, of een week, met school mee op 
vakantie te gaan. Het betreft dan vooral 
een educatieve reis, waar meestal ook nog 
een opdracht van CKV aan vasthangt. Maar 
meegaan met de MCP redactie naar het 
buitenland, is niet te vergelijken met een 
dergelijk educatief “schoolreisje”.

Deelname aan de MCP redactie van het 
Broekland college resulteert in een periode 
waarin je meer levenservaring opdoet dan 
gemiddelde leerling van dergelijke leeftijd. 
Actief meedenken, schrijven en praten over 
de multiculturele samenleving die wij in 
Nederland hebben zorgt voor het beseffen 
van het belang voor het behouden van 
deze samenleving. Het niet kapot laten 
maken van deze samenleving door mensen 
als Geert Wilders met zijn Marrokanenhaat. 
MCP geeft leerlingen de mogelijkheid hier 
een bijdrage aan te leveren door mensen 
te laten zien hoe het wel kan. Interesse 
tonen in andere culturen en hierover zelfs 
een magazine uitbrengen, in plaats van lui 
voor de televisie toe te zien hoe Geert en 

Kinderchocolade
zijn volgelingen “Minder, minder, minder!” 
roepen. Nee, we moeten er gezamenlijk 
een stokje voor steken door het besef bij 
mensen op te wekken dat het over een kam 
scheren van een gehele bevolkingsgroep 
niet moet kunnen.  En dat is nou precies 
wat het MCP naar mijn idee doet, laten 
zien hoe goed het eigenlijk is, dat wij zo 
vredig naast elkaar kunnen leven in dit 
land dat niet door buitenlanders of door 
oorlog, maar door gevaarlijke politiek en 
een stereotypische kijk ten onder zal gaan.

En terwijl ik daar in Turkije op verzoek 
eenentwintig gedichten schreef voor 
iedere leerling en docent die mee waren 
gegaan**, verzamelden de papiertjes 
van de Kinder Chocolade, die ik had 
gekocht, zich als gemaaid gras bij 
elkaar. Kinderchocolade, is ook in Turkije 
verkrijgbaar en het wordt daar even 
gewaardeerd als in andere landen. Daar 
zullen we een voorbeeld aan moeten 
nemen. 

Ricardo Frederiks
Oud-leerling Broekland en oud-redactielid 
MCP Magazine
Jeugd- stadsdichter Heerlen 2013 – 2015

**moeten er wel héél veel geweest zijn!

Senioren kunnen al een aantal jaren op 
de�maandagavond�bij�ons�terecht�voor�
het volgen van zogenaamde PC- lessen. 
Gezien de veranderingen in de markt en 
ook het toenemende aantal tablets en 
hun toepas mogelijkheden bieden wij nu 
ook Tablet lessen aan.

Wat�mag�u�van�ons�verwachten?
Om te beginnen is ons streven om iedereen 
op zijn of haar eigen manier kennis te 
laten maken met de mogelijkheden. Door 
dat we in kleine groepjes werken kunt u uw 
ervaringen met elkaar delen en naar eigen 
behoefte kennis maken met diverse Apps. 
Ook kunnen wij u adviseren wat betreft 
aanschaf van een Tablet.

Wat�is�een�tablet�eigenlijk?
Maar nog belangrijker wat kunt u er mee ...
De term tablet zal bij de meeste onder u 
wellicht niet meer vreemd zijn. 
Maar wat is een tablet eigenlijk?   
En belangrijker nog; wat kunt u ermee.  
Is het de zoveelste computer gadget waar 

alleen de jeugdige onder ons het nut van 
inzien, of is het een serieus nieuw apparaat 
voor het grote publiek en is een tablet de 
vervanger van een computer?

Wat�kan�ik�met�een�tablet?
Met een tablet kunt veel meer dan u in 
eerste instantie zou denken. De standaard 
dingen waarbij u het gemak van een 
tablet meteen zou kunnen ervaren is het 
bekijken van uw email, het opzoeken van 
een internet-pagina of het maken van 
aantekeningen of het bekijken van foto’s. 
Maar u kunt natuurlijk nog veel meer! 

Een tablet is standaard uitgerust met een 
aantal programma’s waarmee u al veel 
kunt doen. Maar in een speciale winkel, 
de App Store van Apple of Google Play 
van bijvoorbeeld  Samsung zijn een grote 
verzameling van Apps (programma’s) te 
vinden. Denk bijvoor- beeld aan Buienradar 
of een programma om boeken te lezen. 
Deze apps kunt downloaden via de App 
Store of Google Play  en zijn  installeren op 
uw tablet. In de App Store  of Google Play  
zijn veel apps gratis, sommige Apps moet u 
betalen.

Bent u gewend met een computer te werken 
en krijgt u een tablet in handen, dan stelt 
u zich waarschijnlijk al snel de vraag: ‘Hoe 
bedien�ik�dit�apparaat?’  

Kunt u met uw vinger wijzen, dan kunt u 
ook een tablet bedienen

Met maar één knop op de voorkant en of 
twee knoppen aan de zijkant is het al snel 
duidelijk dat opdrachten op een tablet 
gegeven worden door het scherm aan 
te raken. Als er een knop op het scherm 
staat of een App symbool  (zo worden de 
kleine afbeeldingen genoemd waarmee 
programma’s gestart kunnen worden), dan 
kunt u deze met uw vingers aanraken.  Even 
uw vinger licht op het scherm op de plaats 
van de afbeelding duwen (tikken noemen 
we dat) en de App  (het programma) wordt 
gestart. 
Natuurlijk komen ook veel van de 
benamingen en handelingen zoals thuis-
knop, beginscherm, vegen, tikken en 
dubbeltikken aan de orde.  Gezien de 
veranderingen in de markt en ook het 
toenemende aantal toepas mogelijkheden 
van een tablet is het zeker het overwegen 
waard of een tablet breder kan worden 
ingezet. Bij eventuele vragen en of 
opmerkingen sta ik u graag te woord.

De les begint om 18.30 uur aansluitend 
is er om 19.15 een korte pauze waarna de 
les ongeveer 20.15 afgesloten zal worden. 
Uiteraard kunt u mij als uw vraag niet kan 
wachten tot de opvolgende les ook per mail 
stellen. Desgewenst kunt u ook kiezen om 
buiten de regulaire lesdagen een afspraak 
te maken om uw vraag te behandelen in uw 
eigen omgeving bij u thuis.

Met vriendelijke groet, Maurice Ubachs
maurice.ubachs@gmail.com
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Wat�is�een�buurtschouw?
De standaard uitvoering van een buurt- 
schouw betreft een rondgang door de  
buurt waaraan betrokken buurtbewoners, 
ambtenaren (opzichters en wijkcoördinator) 
en de in de wijk actieve instellingen 
(bijvoorbeeld politie, woningcorporatie) 
deelnemen. De leden van het wijkplatform 
lopen uiteraard ook mee. Een buurtschouw 
wordt op verzoek van een buurt, al dan  
niet via het wijkplatform, door de wijk- 
coördinator van de gemeente 
georganiseerd. De vraag voor een 
buurtschouw komt dus uit de buurt 
zelf. Het zij door de bewoners (via een 
buurtinloopspreekuur bijvoorbeeld), 
via de leden van een platform of vanuit 
meldingen van de servicelijn.
 
Functie�en�doel
Een belangrijk doel van een buurtschouw 
is het inzichtelijk maken van fysieke 
en sociale knelpunten in de buurt. Een 
schouw geeft doorgaans een beter zicht 
(een concreet beeld) op knelpunten en 
vraagstukken in een wijk. Want bewoners 
hebben tijdens de schouw zelf de 
gelegenheid in hun eigen omgeving en in 
een informele setting hun problemen en 
wensen kenbaar te maken.

Daarnaast is het instrument buurtschouw 
ook een goed middel om contacten en 
vertrouwen (verbinding) tussen voor de 
buurt en de wijk belangrijke partijen 
zoals bijvoorbeeld de gemeente, de 
woningstichting en de buurtbewoners 
te verbeteren. Buurtbewoners kunnen 
dus direct en in hun eigen woorden hun 
opvattingen bespreekbaar maken bij de 
voor de wijk belangrijke partijen en er kan 
op praktische wijze samen gezocht worden 
naar oplossingen.
 
De�buurtschouw�draagt�ook�bij�aan�
betere�onderlinge�contacten�in�de�
buurt.�Kortom,�de�volgende�effecten�
worden�met�een�buurtschouw�beoogd:
grotere betrokkenheid van de bewoners bij 
de buurt;
grotere betrokkenheid tussen 
buurtbewoners en voor de buurt 
belangrijke partijen zoals de gemeente; 
grotere sociale cohesie in de buurt; 
snel oplossen van tijdens de schouw 
gesignaleerde kleine gebreken in de buurt 
via onderhoud en beheer; 
agenderen van grotere problemen die 
tijdens de schouw worden gesignaleerd. 

 

Buurtschouw

Uitgangspunten
Om van een buurtschouw een succes 
te maken hanteren we de volgende 
uitgangspunten:  betrokkenheid van alle 
relevante partijen (buurt, wijkplatform, 
en voor de wijk belangrijke partijen zoals 
de gemeente, de woningstichting en de 
buurtagent); 
aangedragen problemen serieus nemen; 
de wijkcoördinator zorgt voor schriftelijke 
terugkoppeling naar de deelnemers, 
overzicht van de signalen en wat 
welke partijen daar wat mee gaan 
doen (aanwezigen moeten daarom een 
presentielijst met adresgegevens invullen); 
ook eerlijk en duidelijk zijn over wat er 
niet kan en waarom; gemaakte afspraken 
daadwerkelijk (én tijdig) nakomen! 
buurtschouwen vinden plaats ‘op 
aanvraag’ van de buurt in overleg met de 
wijkcoördinator.

Wilt�u�meedoen�aan�een�buurtschouw? 
Onze stichting en de gemeente gaat graag 
met u in gesprek om te onderzoeken hoe 
de leefbaarheid in uw buurt wordt ervaren. 
Onze buurtschouw is een wandeling 
door een deel van de wijk. Hierin kunt 
u als bewoners de gemeente laten zien 
op welke punten verbeteringen van de 
openbare ruimte nodig of wenselijk zijn. 
Onderwerpen die besproken worden zijn: 
het groen, de verlichting, de bestrating, 
reiniging, verkeerszaken, etc. U bent van 
harte welkom om aan een buurtschouw in 
uw buurt deel te nemen. De buurtschouw 
duurt ongeveer twee uur. 

UITNODIGING
Kom op 10 november naar de tent in 
Huizerveld bij de Sperwerstraat om 
12.00 uur.

Heeft u ander zaken waar U met ons 
wilt praten kom dan gerust met ons 
praten, wij zijn vanaf 12.00 uur in de 
tent. 

De koffie en vlaai staat klaar!
Buurtschouw�10�november�14.00�uur�
Sperwerstraat 

Op woensdag 22 oktober vindt de  
presentatie plaats van de verhalen-
bundel�‘Ik�gun�je�een�lach’.�nu�al� 
kunnen geïnteresseerden een 
exemplaar reserveren. De volledige 
opbrengst van deze bundel gaat naar 
Stichting�energy4All�die�fondsen�
werft voor de ontwikkeling van een 
medicijn�voor�kinderen�met�een�
energiestofwisselingsziekte. Deze ziekte 
is�dusdanig�ernstig�dat�75�procent�van�
de kinderen niet volwassen wordt.

“Dat is heel ernstig,” vindt de in Heerlen 
wonende initiatiefneemster Sandarijn 
Hilkhuijsen. “Daarom wil ik graag iets doen 
om geld in te zamelen. Zelf houd ik erg 
veel van schrijven. Zo werd het idee voor 
een verhalenbundel voor kinderen van 7 
tot en met 12 jaar geboren. In een nogal 
korte tijd kreeg ik verschillende schrijvers, 
bekend en niet bekend en uit het hele 
land, enthousiast om belangeloos een 
verhaal te schrijven voor de bundel. Denk 
aan Selma Noort, Koos Meinderts, Doortje 

Stam en Kesley Bul. Ook illustrators 
meldden zich spontaan. Droomvallei 
Uitgeverij geeft het boek belangeloos uit.”
Het boek is voorzien van een lesbrief, 
zodat het ook op scholen goed te 
gebruiken is. Scholen binnen Parkstad 
kunnen zelfs een gratis workshop (door 
Sandarijn Hilkhuijsen) t.w.v. 75 euro 
winnen, als ze voor 22 oktober hun 
bestelling doen! 

Inschrijven�voor�het�boek�‘Ik�gun�je�
een�lach’�kan�via�info@woordkriebels.
nl. Meer informatie over het boek en 
over de initiatiefneemster Sandarijn 
Hilkhuijsen via www.woordkriebels.nl.

Schrijvers�klimmen�in�pen�
voor energiestofwisselingsziekte
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Begin van dit jaar is er hard nagedacht en 
gediscussieerd in onze BMV De vlieger.
De toekomst van onze sportvelden aan de 
Randweg was het thema.
In groepjes van 5 a 6 personen werd zich 
gebogen over de kaart van Maria-Gewanden 
waar sinds enige tijd een lege plek van 
zo’n drie hectare op staat, de voormalige 
sportvelden.
Een aantal buurtbewoners had al ideeën 
ingestuurd die achter de hand werden 
gehouden om de discussies niet te 
beïnvloeden.
Van tevoren werd aangegeven binnen welk 
raamwerk de ideeënvorming zich moest 
bewegen, zoals het bestemmingsplan,  
het masterplan Hoensbroek van 2010 en de 
stadsdeelvisie van 2012.
Meer dan 45 opties werden bedacht om 
van het terrein iets te maken. Het ging 
van een megabioscoop tot “laat het maar 
verwilderen” .

Uiteindelijk kon iedere deelnemer met ieder 
drie rode en drie groene stickers zijn voor- 
of afkeur kenbaar maken.

Zo�kwamen�wij�tot�een�selectie�waar�we�
nadat eerst de stuurgroep geëvalueerd 
heeft weer op korte termijn met onze 
buurtbewoners aan tafel gaan om te 
bekijken hoe we verder gaan. Het best 
scoorden�de�“groene”�opties�zoals

-  het laten verwilderen inclusief een 
natuurwandelgebied en rustplek,

- een park,
- een activiteitenterrein,
- een uitkijktoren,
- een hoogstamboomgaard,
-  een gedachtenisbos waar mensen uit 
heel Hoensbroek ter gelegenheid van een 
gebeurtenis in hun leven een boom kunnen 
planten en de zorg daarvoor op zich 
nemen.

Denktank Sportvelden Maria-Gewanden -  verder waren er natuurlijk ook nog andere 
ideeën die het waard zijn om verder te 
bekijken en te bespreken.

Tegen het einde van de avond kon iedereen 
zijn idee nog toelichten waar gretig gebruik 
van gemaakt werd.

Hoe�ging�het�verder?
Er is een werkgroep aan de slag gegaan die 
de ideeën omgezet heeft in een plan, dat 
onderhand een boekwerk is geworden.
Kortgezegd wil de werkgroep graag een 
evenemententerrein, een wild bos en een 
herdenkingsbos realiseren.
Het plan met deze elementen is besproken 
met de gemeente en ligt nu bij de Provincie 
voor een aanvraag voor geldmiddelen. 
Wij zijn benieuwd hoe het afloopt. U hoort 
nog van ons!

Wilt�u�ook�meepraten?
Dat kan natuurlijk; meldt u aan via 
info@mariagewanden.nl

Tijdens de zomermaanden heeft bij 
Schunck�de�expositie�“Hoensbroek:�wijk�
van de maand plaats gevonden.  
De tentoonstelling stelde de 
Hoensbroekse�muziekcultuur�centraal.�
Met�een�klein�clubje�thuisblijvers�hebben�
we dit thema in de zomervakantie 
uitgewerkt in een podiumprogramma. 

In de Hoensbroekse muziek en in 
Hoensbroekse gedichten zijn de 
verwijzingen naar de mijnen en naar de 
religie nooit ver te zoeken. De makers 
van gedichten en muziek gingen tijdens 
het programma op twee prachtige 
nazomermiddagen in september op diverse 
manieren om met deze thematiek: de een 
toegewijd, de ander vrij, de volgende in 
verzet, zodat een klein palet van traditie 
en vernieuwing ontstond. Dat leverde een 
avontuurlijk en contrastrijk programma op 
voor de Finissage. De Engelensael in de 
Hoofdstraat vormde het charmante decor 
voor beide middagen.

Muziek en liederen van de componisten 
Piet Stalmeier, Jeu Seevens, Harrie 
Spronken, Hans Kockelmans, Arno Dieteren 
en op teksten van Pé Hawinkels, Ricardo 

Frederiks, Herman Coenen, Paul van 
Hoensbroek werden ten gehore gebracht 
door ChantAmuse, Noëlle Kreutz, Maaike 
Hupperetz, Paulien Dieteren, Herman 
Coenen, Math Mertens, Julie Vijgen en 
Timme Vijgen. 
                                                                                         
verbinding 
Centraal in de teksten stond het thema 
“verbinding”. De liederen en gedichten 
gingen over vriendschap en eenzaamheid, 
over vereniging en breuk, over liefde en 
verraad.
Aan de tentoonstelling en het podium-
programma werkten alle Hoensbroekse 
buurtstichtingen en muziekverenigingen 
mee. De tentoonstelling en het 
podiumprogramma werden gerealiseerd met 
financiële ondersteuning door het Huis van 
de Kunsten.

We zijn in Hoensbroek geweldig trots op 
dit project dat de verbondenheid binnen 
de lokale gemeenschap in beeld en geluid 
uitstekend heeft vertolkt, en dat de aanzet 
is geweest tot nieuwe muziek en nieuwe 
gedichten. We zijn blij met de enthousiaste 
bezoekers. Dit project past perfect in ons 
programma ‘Community Art’.

Vernissage 

Onlangs, tijdens de tentoonstelling 
van de gedichten en tekeningen die 
we vorige zomer o.a. met Dhr. Coenen 
hebben gemaakt, zag ik iets wat ik 
erg fijn vond: mijn gedicht van die 
workshop “Speelplaats in juli” was 
geplaatst in Buurtberichten 12e 
jaargang nr 1 op blz 16 rechtsboven!! 

Helaas zonder naam, maar ik was toch 
heel trots. Als Leerkracht Ambulant 
Begeleider heb ik een aantal jaren 
geleden heel prettig met de kinderen 
en leerkrachten van de basisschool De 
Vlieger gewerkt, vandaar dit gedicht 
op die locatie, werkplek van toen... 
Ik mocht zelfs van Herman Coenen 
het gedicht voorlezen en ik was echt 
heel blij daarmee! Herman Coenen 
stimuleerde me om door te gaan met 
gedichten (ik was aan het twijfelen 
namelijk om ermee te stoppen). 

Aan Jo Hermans heb ik toen verteld 
dat ik na de dood van mijn man mijn 
huidige vriend heb ontmoet. Hij is 
fotograaf (op dit moment is hij docent 
handenarbeid/ techniek HAVO/VWO) en 
ik zocht toen iemand die foto’s maakte 
zodat ik er gedichten aan kon koppelen 
en andersom... Zo hebben we elkaar 
leren kennen. 
Of de foto/dichtcombinatie een goede 
zet was kunt u zelf hiernaast beoordelen. 
Na lang zoeken en schaven hebben 
Anton (mijn vriend) en ik voor een 
gedicht over liefde gekozen. Dat is een 
universeel menselijk onderwerp dat 
iedereen aanspreekt en we hebben onze 
foto en gedicht zo proberen te houden 
dat er toch ook nog zelf wat in te vullen 
valt door lezer en kijker.... Ik ben heel 
erg benieuwd of wat jullie ervan vinden.

Wijk�van�de�maand
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Op de Steenberg ligt met stip de oudste 
speeltuin van Hoensbroek en het actieve 
bestuur wil ter gelegenheid van dat 
gegeven in 2015 een feestgids uitgeven. 
Het streven is om deze feestgids voor de 
start van het speeltuinseizoen 2015 in de 
hele wijk te verspreiden.

Om die feestgids te vullen hebben we de 
hulp van onze buurtgenoten, de lezers en 
lezeressen van dit wijkblad nodig.
Kruip eens de zolder op of graaf eens diep 
in het berghok  en zoek naar uw oude 
fotoalbums. Duik eens daar eens in, zoek 
en kijk of u nog een kiekje vindt van die 
goeie ouwe tijd, dat u in de zandbak van 
de speeltuin een kasteel met onderaardse 
gangen maakte, moest ruziën voor een 
plaatsje op de Amerikaanse schommel 
en elkaar lekker kon nat spetteren in 
het poedelbadje. Misschien wel een foto 
met een kapotte lip omdat u tegen de 
schommel aangelopen was?

Ook uw wetenswaardigheden, bijvoorbeeld 
de namen van de oprichters, bestuursleden 
en wie was er de ‘speeltuin-opa’ toen u 
klein was, zijn interessant voor ons.
Hopelijk kunnen sommige lezers ook nog 
wel een leuk verhaal of anekdote over 
zijn of haar belevenissen in de speeltuin 
vertellen of op papier zetten.

Uw reacties a.u.b. naar Hein Giesen die 
ons helpt om er een feestelijke uitgave 
van te maken. Daar kunt u uw foto’s en 
verhalen inleveren. Uw foto’s worden 
gescand en u krijgt ze meteen terug.
 
Het adres is:
Hein Giesen
G.B. van Hövellplein 12/13 
(de herenkapsalon nabij het kasteel) 
Tel. 5218531 of mail het simpel naar: 
heingiesen@home.nl

Hoe verandert mijn 
zorg�in�2015?

Ministerie�van�VWS�lanceert�website�
met informatie over de veranderingen 
in de zorg. 
 
Krijgt�u�(langdurige)�zorg?
Dan is “Hoe verandert mijn zorg” voor u. 
Want in 2015 verandert er veel in de zorg. 
Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen 
meer taken.

De veranderingen kunnen vragen oproepen. 
Houd ik mijn recht op zorg? Moet ik 
meer gaan betalen? Houd ik dezelfde 
zorgverlener? Deze website legt uit welke 
rechten u heeft bij de overgang naar de 
nieuwe zorg.

Wilt u informatie over jeugdzorg (tot 18 
jaar), of over zorg voor volwassenen? Ook 
deze informatie vindt u op “Hoe verandert 
mijn zorg”.

Een voorproefje uit 
“hoeverandertmijnzorg.nl“:
Hoe verandert het zorgstelsel?
In 2015 verandert er veel in de zorg. 
Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen 
meer taken in de langdurige zorg en 
ondersteuning.
De huidige AWBZ-zorg wordt opgenomen 
in de Wmo 2015 (gemeente), de 
Zorgverzekeringswet, de Jeugdwet en 
waarschijnlijk de nieuwe Wet langdurige 
zorg.

Waarom�verandert�de�zorg?
In Nederland is zorg en ondersteuning 
goed geregeld. Toch zijn veranderingen 
nodig. Want de maatschappij verandert. 
Ouderen willen bijvoorbeeld zo lang 
mogelijk thuis blijven wonen. En mensen 
met een beperking willen zo zelfstandig 
mogelijk leven. Dat kan als de overheid de 
langdurige zorg anders organiseert.

De veranderingen zijn ook nodig omdat de 
zorg anders te duur wordt. De afgelopen 
jaren zijn de kosten hard gestegen. Vanaf 
2015 mogen de uitgaven nog maar een 
beetje stijgen. 

Hoe�verandert�de�zorg?�
Vanaf 1 januari 2015 is de ondersteuning 
die mensen thuis nodig hebben een 
taak van de gemeente. Voorbeelden zijn 
begeleiding en dagbesteding. 
 
Ook beschermd wonen (ggz) is dan een 
taak van de gemeente. De zorgverzekeraar 
regelt de verpleging en verzorging thuis.
Mensen die heel veel zorg nodig hebben 
kunnen terecht in een zorginstelling. 
Voor iedereen is er straks maatwerk. Dat 
betekent dat de zorg en ondersteuning 
goed aansluiten op wat mensen nodig 
hebben.

Wilt�u�meer�informatie? 
Ga dan naar: 
www.hoeverandertmijnzorg.nl 
Bronnen: 
www.heerlen.nl en 
www.hoeverandertmijnzorg.nl 
Foto: Pim Geerts

Speeltuinvereniging 
Maria-Gewanden 

jubileert

zienderogen

ik staar naar jou
   vanachter geloken ramen
door spinnenwebbend ooghaar…
   jij tuurt onverholen terug

wie ziet wie?

het leven is kort en eindig…
   verschuier, versluier, mijn lief,
verhoning je scherpe kijk
   met suikering van liefde

ons leven: 
een ontmoetend ogenblik.

foto: Anton van Bergeijk 23 Juli 2013
gedicht: Han Weinberg 23 Juli 2013
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Op donderdag 13 maart 2014 over-
handigde Gedeputeerde Patrick van der 
Broeck de sleutel van de Wensbus aan 
Fer Gubbels voorzitter van Stichting 
Buurtbeheer Nieuw Lotbroek.

Organisatie
De organisatie van de Wensbus is in handen 
van een werkgroep die is samengesteld 
uit leden van de Stichting Buurtbeheer 
Nieuw Lotbroek en het Buurtschap 
en Weustenrade. De werkgroep wordt 
ondersteund en gefaciliteerd door de 
Provincie Limburg en Veolia. Naast deze 
proef zijn er nog 5 experimenten in de 
Provincie Limburg die op deze manier 
aangepakt worden. Deze proef heeft een 
half jaar geduurd en wordt gecontinueerd 
tot eind 2016.
De Wensbus, een bus voor 8 personen, 
wordt bemand door vrijwilligers die op dit 
moment hoofdzakelijk uit Nieuw Lotbroek 
en Weustenrade komen.

COlOfON
Redactie:
•�Jo�Hermanns
•�Ben�Maes
•�Lian�Strijards

Postadres: 
Redactie�SBMg
Maria-Gewandenstraat 24 
6432PC Hoensbroek
Tel. 045 5234405
redactie.mariagewanden@gmail.com

De redactie is niet aansprakelijk voor  
gegevens die door derden worden verstrekt.

•�12e�jaargang�nr.�2

•�oplage:�2300ex

•�opmaak:�André�Joosten

Doel 
Doel van de Wensbus is om vooruitlopend 
aan de verlening van de nieuwe concessie 
voor Openbaar Vervoer einde 2016 te 
onderzoeken hoe de drukkere buslijnen 
beter op elkaar kunnen aansluiten en hoe 
de buslijnen op het platteland toch een 
mogelijkheid van vervoer kunnen bieden 
aan de inwoners in de kleinere kernen en 
dorpen. Verder is het doel dat de Wensbus 
zoveel mogelijk aansluit op het bestaande 
openbaar vervoernetwerk. drukker bezochte 
buslijnen. Deze pilot/proef wordt volledig 
gefinancierd door de provincie. 

Ervaringen uit de Proefperiode
Tijdens de proefperiode is ervoor gekozen 
om in de ochtend een vaste route te rijden 
en in de middag op aanvraag te rijden. 
Gebleken is dat er te weinig mensen 
gebruik maken van de ochtendroute 
en daarom is deze ochtendroute na de 
proefperiode ook komen te vervallen.  
De hele dag zal er nu op aanvraag gereden 
worden.
Ook is in de proefperiode het doelgebied 
beperkt gehouden: alleen inwoners van 
Nieuw Lotbroek en Weustenrade konden 
gebruik maken van de Wensbus. Na de 
proefperiode is dit doelgebied uitgebreid.

Wie�kan�er�nu�gebruik�maken�van�de�
Wensbus?
De inwoners van heel Hoensbroek, 
Weustenrade, Ten Esschen en een gedeelte 
van Retersbeek kunnen bellen om een 
afspraak te maken om thuis opgehaald 
te worden als zij gebracht willen worden 
naar heel Hoensbroek, Weustenrade, 
Klimmen (supermarkt), Voerendaal 

(centrum), Woonboulevard, Ziekenhuis 
Heerlen, Ziekenhuis Brunssum. Andere 
bestemmingen zijn helaas niet mogelijk; 
ook is rolstoelvervoer niet mogelijk met de 
Wensbus. 
 
Hoe�boek�ik�een�rit�met�de�Wensbus?
Één telefoontje met de coördinator  - 
telefoonnummer 06 126 149 19  - is al 
genoeg om een afspraak te maken. Het 
is wel noodzakelijk dat er de dag ervoor 
gebeld wordt zodat de rit ook tijdig 
ingepland kan worden. Bellen kan alleen op 
werkdagen tussen 14.00 uur en 17.00 uur 

Wat�kost�een�rit�met�de�Wensbus
Een enkele rit met de wensbus kost € 
1,50 per persoon, ongeacht het afgelegde 
traject.

Vrijwillige�chauffeurs�gevraagd
Om dit project voort te zetten zoals 
hierboven beschreven is de werkgroep 
op zoek naar nog een aantal chauffeurs 
die een half dagdeel per week met de 
Wensbus willen rijden. Om met de Wensbus 
te kunnen rijden worden de vrijwilligers 
medisch gekeurd, moet men men een 
rijproef afleggen, een vrijwilligersverklaring 
tekenen en beschikken over een positieve 
Verklaring Omtrent Gedrag. Kosten hiervan 
worden uiteraard vergoed.  

Heeft u interesse of weet u iemand die 
dit zou willen,�neem�dan�contact�op�met�
fer Gubbels: 06 50 80 62 29.

Werkgroep�Wensbus 
Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek en 
Buurtschap Weustenrade

De�WenSBuS�RIJDT�nu�ooK�
VooR�InWoneRS�VAn�HeeL�
HoenSBRoeK,�WeuSTenRADe,�
RETERSBEEK EN TEN ESSCHEN 

Maria-Gewanden zeer 
actief�met�nL�Doet
Het Oranje fonds organiseerde op 21 en 
22 maart 2014, samen met duizenden 
organisaties in het land, Nldoet; de 
grootste�vrijwilligersactie�van�nederland.�
Nldoet stimuleert iedereen om een 
dag(deel) de handen uit de mouwen te 
steken.�Vrijwilligers�zijn�het�kloppend�
hart�van�vele�sociale�initiatieven.� 
Ze�laten�zien�hoe�belangrijk�actieve�
burgers voor de samenleving zijn.

Actieve�bewoners�in�Schopla
Op zaterdag 22 maart maakte ik een ronde 
door Hoensbroek om eens te kijken of 
daar ook vrijwilligers actief zijn. Nou, dat 
was het geval. Ik stuitte ‘s morgensvroeg 
al op een groep actieve bewoners in 
de Schoplabuurt. Allemaal lieten ze de 
handen wapperen om de omgeving op te 
ruimen tijdens een zelf georganiseerde 
schoonmaakdag. En... veel plezier hadden 
ze ook!

Scouting�de�Stutters
Bij de Stutters waren verschillende mensen 
bezig om de kampvuurplaats op te knappen. 
Er werd veel en zwaar werk  verzet;  ook 
hier een flinke groep vrijwilligers die op  
de zaterdagmorgen actief was.
            
Speeltuin Maria-Gewanden
Tot slot kwam ik bij Speeltuin Maria-
Gewanden terecht. Daar begonnen ze een 
uurtje later met de werkzaamheden.  
De spullen werden klaar gezet om na een 
drukke vrijdag ook op zaterdag weer de 
handen uit de mouwen te steken. Ik kreeg 
een heerlijk kopje koffie en luisterde naar 
wat de enthousaste vrijwilligers die dag 
allemaal nog van plan waren te gaan doen. 


